
Proletari dîn toate țările uniți- vâj .
Jn faptă pentru cauza fai' Lenin si StaHn înainte’ 

cânteia 
pionierului 

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR

Anui VII Nr. 32 (384) * Miercuri 20 Aprilie 1955*4 pag. 15 bani

Pe drumul lui Lenin
„Nu-I uitați, iubiți-1 și studiați-1 pe Ulei, dascălul nostru, con

ducătorul nostru". Așa ne învață I. V. Stalin.
Și Lenin n’a fost uitat. El trăiește mai viu, mal puternic în ini

mile oamenilor din lumea întreagă. Trăiește în mărețele construcții 
ale comunismului, în înfăptuirile minunate ale popoarelor Chinei. . 
în tot ce se realizează în țările democrat populare. învățătura lui 
luminează calea de luptă a tot mai multor popoare asuprite. Ea 
luminează drumul spre primăvara omenirii — comunismul I Oa
menii simpli de pretu^îndeni, păstrează cu dragoste amintirea lui 
Lenin. Ei știu că el și-a închinat întreaga viată luptei pentru feri
cirea omului............

Sub domnia capitaliștilor și moșierilor, omul nu poate fi fe
ricit. Poate fi numită fericire,exploatarea sângeroasă din fabrici, 

lipsa de cultură, robia pe moșiile boierești- foamea, frigul, bă
tăile, pierderea demnității omenești? Nu 1

Și Lenin a arătat muncitorilor cu claritate ce trebuia făcut f
Pentru eliberarea de sub robia capitalistă, Lenin a creat Par

tidul Comunist, organizatorul victorioasei Revoluții Socialiste 
din Octombrie și-a primului stat Sovietic din lume. După moar1 
tea Iui Lenin, Partidul Comunist în frunte cu Stalin, urmând po
runcile leniniste, a luptat mai departe pentru fericirea omului, 
construind socialismul. Popoarele sovietice au dat neuitatele 
jertfe pentru distrugerea cotropitorilor' fasciști, pentru eliberare 
a o serie de țări, printre care și {ara noastră. Azi popoarele so
vietice sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist — ur
mând învățătura leninistă — construiesc comunismul și stau în 
fruntea luptei pentru pace.

La 22 Aprilie se împlinesc 85 de ani dela nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin. Tu tânăr cititor nu l-ai văzut pe Lenin — nu-1 cu
noști decât din cărți — dar îl iubești și trăiește în inima ta — te 
întâlnești cu el la fiece pas ; în școala nou construită, în laborato
rul bine utilat, în excursii, tabere, în uzinele și fabricile poporului 
nostru, în gospodăriile colective. Te întâlnești cu el In tot ce rea
lizează poporul nostru condus de partid.

Voi, pionierii, luptați pentru cauza lui Lenin. Mergeți înainte pe 
acest drum. Și drumul acesta începe de pe băncile școlii. Invățați. 
Invățați cât mai bine. Așa ne învață Lenin. Fiți în primele rân
duri ale celor dintâi. Urmați exemplul comuniștilor, a muncitorilor 
care au terminat primii cincinalul- a muncitorilor care lucrează 
în contul anilor viitori, a colectiviștilor noștri hamief, a luptăto
rilor pentru pace. Ei, urmând cu credință învățătura leninistă, 
se află în primele rânduri ale luptei noastre.

Pregătiți-vă temeinic de pe acum pentru ziua în care vă va 
veni direct răspunderea să faceți din patria noastră o minunată 
grădină a socialismului, a păcii și fericirii omului. r x I LENIN

CINE VA ÎNVINGE?

Partida e de-abia la început, dar cu fiecare 
mișcare devine tot mai interesantă. Negrul a 
pierdut nu de mult un turn, în schimb și-a 
creat poziții mai favorabile decât albul.

Până la urmă. Bucur Rabinovici — care joa
că cu negrele — a reușit să-l învingă pe Ale
xandru Nistor. Cu aceasta el a mai adăugat 
incă un pue.ct la cele câ știgate până acum.

Spartachiada de șah din Școala de 7 ani de 
băieți, Nr. 4, din București, inițiată în cinstea 
zilei de 1 Mai, se apropie de sfârșit. Bucur Ra
binovici din clasa a IV-a luptă să-și asigure un 
loc tot mai de frunte în clasament.
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La începutul anului școlar, în clasa 
a IlI-a dela Școala medie de băieți 
.Nr. 2 din Craiova a venit un școlar 
nou. Stătea deoparte și nu se ameste
ca în jocul vesel al celorlalți.

— Ce-o fi cu el ? De unde o fi- ve
nit? se întrebau copiii.

Chiar în prima recreație, vreo câțiva 
. dintre cei mai prietenoși se apropiară 

de noul venit și-l întrebară : 
. — Cum te cheamă pe tine ?

— Petrache Niculae I
— Și de ce ai venit la școala noas

tră? La voi nu mai erau locuri în 
bănci ?

Petrache se codi să răspundă. Dar 
băieții nu-1 lăsară deloc. Fiecare voia 
să afle motivul pentru care fusese 
mutat la școala lor.

— Ziceau că nu învăț și nu sunt 
cuminte, rosti noul venit, lăsând pri
virile să lunece pe pardoseala corido
rului.

Băieții se priviră mirați, ca de o în
tâmplare nemaivăzută până atunci, 
apoi își cercetară colegul cu atenție. 
După aceste priviri curioase, Petra
che se aștepta la un potop 
de vorbe batjocoritoare și râ- . 
sete. Se pregătea să le în
frunte cu curaj, ca nu cum
va să izbucnească în plâns. 
Insă, în ciuda așteptărilor 
lui, băieții se purtară cu 
totul altfel. “■

— Lasă, NIculăiță, nu fi mâhnit 
La noi o să înveți bine și o să te cu
mințești, vru să-l îmbuneze Scărlătes- 
cu Gheorghe. Nici noi nu prea eram 
cuminți la început, dar acum s’au 
schimbat lucrurile.

★
Spre sfârșitul orei, învățătoarea îi 

anunță pe cei care trebuiau să rămâ
nă la ore suplimentare. Printre ei se 
afla și Petrache. Băieții își dădură 
seama că învățătoarea cunoaște bine 
situația Iui Petrache.

— Am să-l ajut și eu să învețe, 
tovarășă învățătoare! se oferi Scărlă- 
tescu Gheorghe. Am să-l chem să-șî 
facă lecțiile la mine, sau mă duc eu 
la el.

— Bine, Scărlătescu 1 Nu te-ai gân
dit rău.

încă din primele zile, Petrache își 
dădu seama că în clasa a IlI-a, între 
noii săi colegi, se va schimba și eL

v/llf (k Sa ra f / f) K

Tocmai asta dorea și el din toată Ini
ma. Alături de colegii lui, primind cu 
drag ajutorul lor, Petrache a început 
să învețe din ce în ce mai bine.

In clasa a IlI-a, elevii nu vor să 
aibă printre ei codași la învățătură. 
Mai ales acum, când se apropie sfâr
șitul anului școlar. Deși nu dau exa
mene, ei vor să treacă clasa cu o pre
gătire bună și cunoștințe temeinice!.

— Ia vino, Smărăndel, vino să-ți 
mai arăt eu odată exercițiul, dacă 
n’ai înțeles. Uite, îl fac pe tablă, fii 
atent.

Și Chiriță Ștefan își.ajută colegul 
care nu înțelesese bine lecția. Lucruri 
asemănătoare se petrec de câte ori 
unuia dintre elevi o problemă i se 
pare neclară. Iar cei cărora li se în
tâmplă să nu înțeleagă lecția bine tșl 
întreabă colegii, fără să se sfiască. 
Ei nu vor să plece cu lecțiile neînțe
lese nu vor să rămână în urmă la în
vățătură. Toți au aceeași dorință: să 
treacă clasa cât mai bine pregătiți, 
să fie și la anul tot împreună. Printre 
ei se află și Petrache Nicuale, care nu 

de mult a fost primit în or
ganizația de pionieri. El este 
recunoscător colegilor lui 
care l-au ajutat și se stră- 
duește să obțină zilnic re- 

• zultate tot mai bune.

Gh. NEGREA



iii din țara lai Lenin

— Acum veți vedea și voi ținutu
rile de dincolo de cercul polar, ne 
spuse mama, aflând că a fost mu
tată cu serviciul în orașul Norilsk.

Eu iți frățiorul meu mai mic, Mișa 
ani început să ne pregătim de drum. 
Voiam să vedem cât mai repede 
noaptea polară, tundra și aurora 
boreală. Intr’o zi am auzit cum Mișa 
le spunea tovarășilor săi: „La No
rilsk sunt niște viscole care te culcă 
la pământ”. Mă cam speria și pe 
mine lucrul acesta și mă gândeam: 
oare cum o s’o ducem noi acolo? 
Oricum, e tundră.

Și iată-ne pe drum. Am mers 
cinci zile cu vaporul, în jos, pe flu
viul Ienisei- In cele din urmă 
sosit la Dudinka. Aici ne-am

cercul polar
tren și, după șase ore, am ajuns 
la Norilsk.

Iată însfârșit orașul acesta polar,- 
construit în mijlocul tundrei, cu 
străzile lui largi, asfaltate, cu fiori 
de-a-lungul lor. Oare așa ni l-am 
închipuit noi, eu și cu fratele meu ? 
Seara, in Norilsk, se aprind o mul
țime de lumini. Orașul are teatre, 
spitale, magazine. Copiii învață în 
școli frumoase. La Casa pionierilor 
funcționează diferite cercuri. M’am 
înscris și eu într’un cerc. Acolo în
văț să cânt și să dansez.

Ne place mult la Norilsk, fru
mosul oraș polar.

Curiozități științifice

Peștele cu „pânze"

Avem o bucurie

I
> In raionul nostru, vezi peste tot șantiere. Tatăl
? meu e zugrav. In multe case, el și echipa lui au 
< văruit tavanele și au vopsit pereții.

? Intr’o zi tata a venit și ne-a adus o veste bună :
< „Pregătiți-vă, ne mutăm în casă nouă". Era
> o casă de pe strada Tașkent 72. Eu și sora mea 
< am alergat s’o vedem. Casa ne-a plăcut. Era 

mare, frumoasă și luminoasă. Mama, din banii pe 
care-i strângea mai demult, a început să cumpere 
mobilă.

'$ însfârșit a venit mult așteptata zi a mutării. 
« Ne-am adus lucrurile, iar dela magazin mobila 
<< nouă : un șifonier, scaune și o masă. Toate sunt 
SS acum noi în casa noastră, nicăieri nu vezi o pată.

Mie mi s’a pregătit un colț separat pentru în- 
vățătură. Aici îmi vine mai ușor să-mi fac lecțiile, 

ZJ am liniște și nimeni nu mă deranjează.
Locuința noastră are tot confortul: încălzire, 

>$ apeduct, gaz. Mama nu-și mai ia ochii dela gos- 
>$ podărie. In apropierea casei noastre se înalță me
tr reu, locuințe noi. Aproape de noi s’a ridicat o 

școală nouă, alături e grădinița de copii și clu- 
>> bul, adică tot ce trebue ca oamenii să trăiască 
(< bine.

Nîna HRENOVA 
orașul Kuibâșev, raionul Kirov ■

Orașul nostru 
drag

Orașul nostru este așe
zat pe malurile minunatu
lui râu Kama. De aici ne 
place să privim, vara, cum 
trec vapoarele. De curând, 
pe Kama a intrat în func
țiune o mare hidrocentrală, 
care dă energie electrică 
întregului ținut al Oralu
lui de apus.

Orașul nostru e mare, cu 
uzine și fabrici multe, cu 
institute de învățământ, 
școli tehnice și teoretice.

Noi învățăm intr’o școa
lă bună și locuim la inter
nat. Avem o bibliotecă 
proprie si jocuri de masă.

La școală învățăm de 
toate: să lucrăm în trafo
raj, să coasem și să bro
dăm

Elevii din clasa a IlI-a B 
orașul Molotov, Școala Nr. 13

am 
suit în

Galla GLAGOLEVA
elevi tn clasa a Vl-a, orașul Norilsk

In largul mărilor și oceanelor 
nu există adăposturi unde peș
tii să poată scăpa de urmărirea 
dușmanilor. Cei mai mulți din
tre ei își găsesc însă salvarea 
înotând foarte iute. Corpul lor 
este adaptat tocmai pentru a- 
cest scop. De obicei ei au jorma 
unui fus, botul ascuțit șt înotă
toare puternice. Un astfel de 
pește este și peștele ju „pânze" 
El are pe spate o înotătoare 
foarte lungă și înaltă. Când 
înoată La suprafața apei, peșteie 
lasă înotătoarea afară. Aerul, 
lovindu-șe de ea ca de o pânză 
de corabie, ajută peștelui să 
înainteze cu mare viteză

Volodia Lerner, elev 
servatorul din Moscova 
prietenilor săi o nouă

In marea Țară a 
Lenin, copiii au toate 
desvolte talentele,
vie lice există școli de muzică, de 
unde învață mii de copii.

in anul Ilf la
— execută în 

bucată învățată. 
Sovietelor, țara 
posibilitățile

In numeroase orașe so- 
dans,

Con- 
/a/a

lui 
să-și

Câinele-jder
Fauna țării noastre s’a îm

bogățit cu o nouă specie, care 
s’a dovedit a fi folositoare. De 
aceea- s’a hotănît ocrotirea ei 
în scoipu'l unei cât mai bune 
înmulțiri și răspândiri.

Animalul acesta a apărut în 
regiunea sudică a Prutului, în 
pădurile din jurul orașelor Ga
lați și Brăila și are tendința de 
a trece î>n Dobrogea.

Este vorba de un jder cu în
fățișarea unui câine obișnuit, 
numit din această pricină „câi- 
nele-jder“. El se hrănește și cu 
insecte, aducând în felul acesta 
mari foloase.

Câmele-jder este originar din 
India, de unde a trecut în păr
țile sudice ale Uniunii Sovie
tice. Marile lucrări de desțele
nire care se fac aci, constituie 
probabil unul din motivele apa
riției lui în țara noastră. Câine- 
le-jder n’aduce pagube iar bla
na lui este folosită în scopuri 
industriale.

M. ROȘU

âte nu se pot P°vesti 
Z despre marele Lenin! Nu 

ZwtfV eX’S*® t®r‘ *n 'ume în care 
, V Cy.fe~. oamenii simpli și cinstiți să 

nu păstreze cu adâncă dra
goste amintirea lui. Câte 

construcții mari n’au primit numele lui 
Lenin, cât de multe sunt cântecele care 
vorbesc despre el...

...Inginerul Mihai Postelnicu și-a făcut 
studiile în Uniunea Sovietică. De multe 
ori el le povestește copiilor despre locu
rile pe care Ie-a văzut, despre oamenii 
sovietici.

— Povestește-ne despre Lenin — il ru
gară intr’o zi pionierii. Răspunzând a- 
cestei dorințe, inginerul a venit la clu
bul pionierilor.

Sala de festivități este plină de pio
nieri. Sunt pionieri veniți din toate col
țurile patriei noastre, pionieri ai căror 
părinți lucrează la construcția gigantică 
a hidrocentralei...

Vorbele tânărului inginer sunt priete
noase, rostite cu deosebită căldură. Spu
sele lui farmecă pe ascultători, făcându-i 
să pornească cu pașii gândului spre locu
rile unde s-a născut și a copilărit micul 
Volodia...

— Cât de mult i-a plăcut 
lui Lenin să învețe — se 
minunează luliu Laver. Și 
asemeni iui se minunează 
toți cei peste o SHtă de pio
nieri care-1 ascultă pe in
giner—

In câteva clipe au fost străbătute orașe 
și sate în care a trăit și a luptat marele 
conducător.

— Aș vrea să fiu asemeni lui — gân
dește micul Cifu Petre. Și mulți din sală 
îi împărtășesc dorința asta mare...

Inginerul Mihai Postelnicu a făcut 
practică la hidrocentrala Lenin dela Dnie- 
proghes. Acolo a întâlnit multe mașini 
a căror forță l-au uimit, dar și mai mult 
l-a uimit pe Mihai Postelnicu munca 
plină de abnegație și eroism a oamenilor 
sovietici.

★
Sunt mândri pionierii dela Bicaz că hi

drocentrala poartă numele marelui Le
nin ! Sunt mândri și pentrucă pot să 
vadă zi de zi cum se întețesc lucrările 
dela hidrocentrală. Ei le scriu prietenilor 
lăsați în orașele de unde au venit despre 
oamenii pe care i-au cunoscut pe șantier 
și despre construcție.

Pionierilor dela Bicaz li s’au asigurat 
toate condițiile pentru a învăța, pentru ca 
zilele copilăriei lor să nu fie umbrite de 
lipsuri și griji.

Sălile lor de clasă sunt tot așa de prie
tenoase și de luminoase ca și clasele în 
care învățaseră înainte de a veni la Bi
caz.

Desigur, ați vrea să cunoașteți pe unii 

dintre pionierii de aici. Fără să le tulbu
răm atenția cu care ascultă și acum cu
vintele tânărului inginer, am să vă fac 
cunoștință cu câțiva :

lată-1 pe Soș Atila, un pionier înalt, cu 
ochi vioi, neastâmpărați. El își continuă 
pe șantier preocupările începute în pri
mii ani de școală. Atila vrea să devie 
electrician. El a făcut împreună cu Ion 
Ștefan întreaga instalație electrică din 
laboratorul școlii în care învață acum.

Când va crește mare, Atila va fi unul 
dintre electricienii destoinici ai hidro
centralei.

Maria Vasiliu, fetișcana asta brunetă și 
cu ochii senini, este responsabila celei 
mai bune brigăzi de tineri grădinari din 
școală. înainte de a veni la întâlnirea cu 
inginerul Mihai Postelnicu, brigada ei a 
săpat aproape o jumătate din terenul ex
perimental. Și Maria dorește să rămână 
pe șantier.

luliu Laver, de fel din Brăila, vrea să 
devie laborant chimist. Nimic nu-1 îm
piedică. In cercul de Fizică și Chimie la 
care s’a înscris el își îmbogățește zilnic 
cunoștințele.

★
Adunarea se apropie de sfârșit. O pio

nieră s’a ridicat și a propus să li se tri
mită pionierilor dela Dnieproghes o scri

soare. O scrisoare în care să se spună 
că pionierii de pe șantierul hidrocentra
lei Lenin din R.P.R. învață cu sârguință 
și au note bune. Și să li se mai pove
stească pionierilor sovietici despre șantier 
și toate câte s’au făcut aici.

Propunerea pionierei este îmbrățișată 
cu entuziasm de către cei de față. Pio
nierii sovietici vor afla că, la o hidrocen
trală care poartă numele drag al lui Le
nin, eforturile oamenilor sunt înzecite, că 
ei vor să facă dovadă că uriașa lor con
strucție este demnă să poarte numele ma
relui Lenin.

Inginerul Mihai Postelnicu, sub a cărui 
supraveghere lucrează mulți dintre pă
rinții copiilor aflați în sală, a făgăduit 
că va mai veni și altădată în mijlocul 
pionierilor.

Din inimile vesele ale copiilor a izbuc
nit cu cântec voios, pe care ecoul înseră
rii l-a luat pe aripi și l-a dus departe, 
către locul unde, peste ani, se va înălța 
uriașul baraj al hidrocentralei.

Peste ani, cupa verde a munților va cu
prinde îndărătul barajului întreaga forță 
a nedomolitei Bistrițe. Și dela Hidrocen
trala Lenin va porni să înflorească, în 
ciorchine mari de lumină, energia elec
trică.

întreaga Moldovă se va 
umple de strălucire. Razele 
lămpii lui llici vor pătrunde 
până în cel mai îndepărtat 
cătun.

Elena DRAGOȘ



Se apropie examenele

Rezolvați
cât mai multe probleme
Nicolae S. rezolvă o problemă la tablă. Pro

blema arată că țăranii muncitori dintr’o gospodă
rie agricolă colectivă au reușit să însămânțeze până 
acum, 28 hectare din ceie 65 câte au fost progra
mate pentru lucrările de primăvară. Se cere să se 
afle cât la sută din pian au îndeplinit țăranii 
muncitori.

Nicoiae scrie, socotește, șterge și iar scrie. In 
clasă, băieții dau semne de nerăbdare; nu pricep 
de ce e nevoie de atâta timp pentru a rezolva o 
problemă care nu e deloc grea.

Insfârșit, iată și rezultatul. După socotelile lui 
Nicolae, reiese că țăranii muncitori nu numai că 
și-au îndeplinit planul, dar chiar l-au depășit cu 
câteva procente.

In clasă băieții râd. Nicolae se uită la ei și 
în{elege că trebue să fi greșit undeva, dar în ce 
loc anume, nu-și dă seama. Vrea să îndrepte niște 
cifre care i se par greșite, dar băieții îl opresc:

— Nu acolo ! Nu vezi datele problemei ? S’au 
arat numai 28 de hectare, nici măcar jumătate 
din cele 65, iar tu ai scos că s’a arat chiar mai 
mult decât era în plan. N ai judecat bine pro
blema...

„Să judeci bine problema" — aceste cuvinte tre- 
bue să le aveți mereu în față atunci când vă pre
gătiți pentru examenul de Matematică. Asta în
seamnă că înainte de a începe rezolvarea unei pro
bleme să stai și să gândești bine asupra datelor 
problemei. Să nu te apuci s’o rezolvi, înainte de a 
fi înțeles problema, de a găsi calea care să ducă 
la rezolvarea ei. Mai înseamnă apoi că trebue să 
cunoști bine regula cu ajutorul căreia se poate re
zolva problema, și nu numai s’o cunoști, dar mai 
ales s’o înțelegi. Să nu treci niciodată peste o 
regulă înainte de a fi înțeles-o pe deplin.

Exercițiile, cât mai multe rezolvări de probleme, 
constituie cea mai bună metodă de a învăța Ma
tematica.

Folosiți-o cât mai des în pregătirile voastre 
pentru examene.

Prof. Sanda NANAU
Școala de 7 ani, Nr. 148 — București

O POVESTE CU... CERCUL

Despre cerc azi trebuia să’rtvefe
Dar porni cu cercul să se joace...
— Mai e timp destul pân’la examen! 
Micul meu coleg se joacă’n pace.

— ' ... * * ----
De ce s’a certat secanta 

cu tangenta
Am mai auzit eu vor- 

bindu-se despre certuri, 
dar despre una ca asta 
niciodată. Să se certe o 
tangentă cu o secantă ? 
înainte însă de a vă po
vesti cum s’au petrecut 
lucrurile, cred că e bine 
să vă arăt pricina ei.

Intr’una din primele 
zile ale pătrarului al IV- 
lea, tovarășa Juranescu, 
profesoară de Matemati
că, le spuse elevelor din 
clasa a V-a :

— Mai avem câteva 
lecții de învățat din ma
nual, dar noi vom începe 
de pe acum repetarea ma
teriei pentru examene.

— Da! Da! Să începem! 
o aprobară bucuroase fe
tele.

Zis și făcut. Totul a 
mers bine, până când au 
ajuns la lecția despre 
cerc

— Tangenta e linia 
dreaptă care trece prin 
două puncte oarecare ale 
cercului, zise una dintre 
fete.

Atât i-a trebuit secan
tei. Înfuriată de jignirea 
mare ce i s’a adus, se 
luă la hartă cu tangenta

— Hm, auzi! Să-mi iei 
tu locul? Tu care de-abia 
atingi marginea cercului! 
De câți ani te știu, n’ai 
reușit să pătrunzi înăun
tru niciodată 1

— Dar ce vrei cu mine? 
sări supărată tangenta. 
Sunt eu de vină cu ce
va ?

Noroc că tovarășa pro
fesoară le curmă discu

ția, îndreptând răspunsul 
greșit, că de nu, cine știe 
unde s'ar fi ajuns.

Secanta s’a potolit și a 
trecut la locul ei. La fel 
a făcut și tangenta. Dar 
din această întâmplare 
fetele din clasa a V-a au 
învățat ceva: că trebue 
să repete temeinic noțiu
nile de Geometrie. Și iată 
ce au făcut

Intr’o oră de Matemati
că. tovarășa profesoară le 
desenă pe tablă un cerc 
căruia i-a dus un diame
tru, o tangentă, o secantă 
și o rază. Și după acest 
desen Schmecner Ane-Ma- 
rip, a lucrat o planșă pe 
care au atârnat-o de pe
retele clasei. Gârt Ileana 
a făcut o planșă cu lun
gimea cercului, demons
trând aici că, în orice 
cerc, diametrul se cuprin
de în lungime de 3,14 ori. 
Iar Torsan Persida a a- 
ratat prin planșa ei de ce 
e egală suprafața cercu
lui currR2

După ore au ieșit în 
parcul din fața școlii, 
unde, cu un jalon de 2 m. 
au trasat linii drepte și 
au măsurat o porțiune 
din teren.

Iată cum se pregătesc 
elevele clasei a V-a dela 
Școala medie de 10 ani, 
fete, din Alba lulia să în
tâmpine examenul de Ma
tematică; ele sunt sigure 
de pe acum de reușită. 
Iar secantei nu-i vor mai 
da prilej de ceartă nici
odată.

Irina RADUL1AN

Să se joace astăzi nu mai poate
Despre cerc învață plin de zel
— Greu când nu le'nveți la timp pe toate! 
Mi se joacă cercul azi cu el...

Pentru patrie!

Nu suntem mulți pionieri la școala din satul 
nostru, așa că nici puterile noastre nu sunt prea 
mari. Dar la începutul acestei primăveri ne-am 
străduit să facem o treabă bună. In câteva zile 
am curățat cuiburile de omizi de pe 6.50 de 
pomi din livada G.A.S.-ului. Muncile de primă
vară sunt însă de-abia la început. Așteptăm să 
se ivească și alte prilejuri ca să dăm ajutor 
Gospodăriei Agricole de Stat din comuna noas
tră

Onica CHEȚARU
ci. a II l-a 

satul Chinciuș 
raionul Târnăveni

Pionierii din detașamentul 1 am unitatea 
noastră au chemat la întrecere, pentru strânge
rea fierului vechi, toate celelalte aeiașamente 
din școală. Cei din detașamentul 7 
s’au dovedit a fi cei mai harnici: au strâns sin
guri 2.000 kg. fier vechi. Harnice au fost și de
tașamentele 1 și 10.

întrecerea încă nu s’a terminat. Pionierii din 
unitatea noastră au strâns până acuși 5.000 
kg. fier vechi.

Virgil PRESADA 
conducătorul unității 

Șc. de 7 ani Nr. 1 
Medgidia

Adunarea se terminase, dar am continuat 
discuțiile și în drum spre casă. Cum mergeam 
în grupuri, socoteam între noi, cât tolos putem 
aduce patriei adunând fier vechi, bucățică cu 
bucățică. Alții spuneau entuziasmați câte se pot 
face din fierul vechi: unelte agricole, locomo
tive, tractoare noi și multe altele.

Așa cum am hotărît în adunare, a doua zi 
ne-arn și apucat de treabă. Numai în prima zi, 
detașamentul nostru a strâns 400 kg fier vechi. 
Până acum, împreună cu celelalte detașamente 
din unitatea noastră, am strâns 2.000 kg. fier 
vechi

Costaș BAR3UD1S
Școala de 7 ani mixtă. Nr. 5

Brăila

PE SCURT
Cu cât drag privesc acum in jurul școlii lor 

pionierii și elevii dela Școala de 7 ani din co
muna Lungulețu, raionul Răcari! Pe suprafața 
care nu de mult se întindea goală uscată, au 
plantat de curând 300 puieți de salcâm.

★

Pionierii și școlarii din clasa a Ill-a dela 
Școala de 7 ani din comuna Topolu, raionul 
Hârșova, au plantat 95 puieți de pomi fructi
feri și au făcut 120 ghivece nutritive. Nu de 
mult și-au luat angajamentul că vor crește 150 
pui de găină. 25 boboci de gâscă și 15 pui de 
curcă. Hărnicia lor de până acum ne dă sigu
ranța că se vor ține de cuvânt.

★

La Școala de 7 ani din comuna Ilva-Mică, 
pionierii s’au gândit să înceapă încă din primă
vară strângerea plantelor medicinale Până la 
toamnă vor avea timp să strângă tot soiul de 
flori și plante. Pionierii din clasa a II l-a. au 
adunat o cantitate însemnată de flori de podbal.
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se află printre

•itcare fuse-
cu

V. /. Lenin, făuritorul Partidului Comunist 
i-a învățaft pe cei ce muncesc să lupte și 
să învingă. Astăzi in toate țările sunt oa
meni care cunosc ideile lui Lenin, urmează 
învățăturile lui.

Construcțiile nuni din țările de democrație 
populară, lupta popoarelor din țările capita
liste împotriva asupririi, poartă pecetea gân
dirii lui Lenin.

MULȚUMIM
(frag mente)

Povestește VI-JEN — om de știință din China
Nespus de frumoasă 

este natura in satul meu 
natal. Acolo, unde-i cerul 
mereu albastru, în 
Laopuni, regiunea Hunan, 
mi-am petrecut eu copilă
ria. Viața noastră 
tare grea, trăiam 
sărăcie neagră, 
meu a murit de

Priveam cu ură 
gătașii chinezi 
„diavolii de peste mări 
— așa numea poporul 
nostru pe americani, care 
mișunau prin munții și 
văile pământului nostru 
ca niște șacali în căuta
re de câștiguri fără 
muncă! Foamea nu ne 
dădea pace. Odată, era 
prin anul 1918, Și Ai-șân, 
învățătorul nostru, ne-a 
adunat pe noi, copiii, și 
ne-a povestit despre un 
voinic care a dus poporul 
Rusiei la luptă împotriva 
bogătașilor. învățătorul 
ne-a arătat portretul lui.

— Cum îl cheamă? — 
întrebă încet cineva din
tre noi.

Și am auzit atunci, 
pentru prima oară în 
viață, numele Lenin. Nu 
puteam încă pricepe bine 
înțelesul măreț al acestui 
cuvânt. Dar în inimile 
noastre se aprinsese fla
căra speranței...

— il-ici, Il-ici, — repe
tam noi

era 
într’o 
Tatăl 

foame, 
la bo
și la" '41

Când am mai crescut, 
am plecat în orașul 
Ciande și am început să 
lucrez în cadrul unei 
celule ilegale. In urma 
unei demonstrații, în 
fruntea căreia se aflau 
comuniștii, am fost ares
tat.

— Nu-i nimic! Nu fi 
necăjit! — a spus unul 
din tovarășii 
seră închiși odată 
mine. Comunistul poate fi 
arestat, cartea poate fi 
confiscată, 
viu 
poate 
află’n

Au trecut ani grei de 
luptă.

Poporul nostru 
vins, mergând pe 
indicat de Lenin. Munci
torii și țăranii au devenit 
stăpâni în țara lor.

Noi înălțăm construcții 
mărețe. Un mare ajutor 
ne dau specialiștii sovie
tici — solii patriei Iui 
Lenin.

China nouă este mereu 
mai puternică. Toată 
lumea cunoaște realiză
rile noastre. Iar în viitor 
ne așteaptă lucruri și mai 
mari. Veșnică și de nez
druncinat este prietenia 
dintre China și măreața 
patrie a lui Lenin, care 
ne-a arătat calea spre vic
torii. Iți mulțumim 
dragă Ilici.

Votumele care vorbesc 
despre viața marelui 
Lenin 
cărțile cele mai iubite
ale pionierilor sovietici. 
Ei le citesc și le reci
tesc cu nesaț, găsind de 
fiecare dată noi și noi 
învățături, noi și noi 
pilde demne de urmat 
în viață.

Cu fiecare pagină ci
tită ei îl cunosc și mai 
bine pe Lenin. Ei înva
ță să fie. modești, cins
tiți, să trăiască după e- 
xemplul marelui Lenin.

a în- 
drumul

dar cuvântul 
al lui Lenin nu 

fi arestat : el se 
inima noastră!

bucuroși.

Familia fericită a strungarului Van Su-șan din 
Pekin.

Scrisoarea întâi
— fragment — 

de Martin CARTER 
poet din Guyana, colonie engleză

Sunt un fiu al poporului meu, 
mândru ca pomul pe care securea 
nu-l poa e răpune. De-i vie pădurea, 
și eu voi trăi. Poporul trăiește 
și pururi trăi-va, să știți / 
Dar ei... ) 
Le râd în obraz.
Nu știu ce gânduri prin țeastă le trec — 
poate că nici nu pot să gândească : 
tigrii n’au cugei, nici broaștele, nici râmătorii; 
doar omul gândește, se știet ■ >
In Kenya, astăzi, ei beau sângele femeilor negre. 
In Malaya, eroul e hăituit șimpușcat ca un câine. 
Dar ascultați ce vă spun : 
ca un talaz neînduplecat 
și de ne'ntăturat 
țășni-va, din inima vieții, o zi.
De n’am să apuc acea zi, fiul meu 
o s’apuce s’o vadă.
Iar de nu, fiul lui 
negreșit o s’o vadă !
Și ziua aceea va încinge pământul ca un brâu de foc, 
ea va sosi în (ara mea și’n ioate țările lumii.

în românește de Petre SOLOMON
*) Este vorba despre colonialiștii englezi,

l
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Dragi pionieri sovietici
In această scrisoare vrem să vă povestim ceva despre clasa 

noastră. Suntem 32 de elevi, majoritatea pionieri. învățăm bine 
și, în orele de Limba rusă, citim versurile lui Pușkin și Ler
montov. Republica noastră este antrenată în munca pașnică. 
Poporul nostru luptă pentru pace, împotriva imperialiștilor care 
vor un nou război.

Voi, pionierii și școlarii din marea țară a socialismului, sun
teți-pentru noi cel mai bun exemplu, 
toate 
avut,

Noi vrem să avem la 
materiile numai note „bine“ și „foarte bine", așa cum a 
ca elev, marele Lenin.

Elevii din clasa a VII-a ț 
a școalei centrale din Wittenberg 1 

R. D. Germană

...Polonia. In anii 1912—1914 Lenin a locuit într'o lo
calitate mică și pitorească, din apropierea orașului Craco
via, numită Poronmo. ~ 
luționară, îndrumând 
Deseoti Vladimir Ilici 
de vorbă cu ei.

Astăzi, la Poronino 
găsesc multe materiale care arată cum sunt traduse în 
viață, în Polonia, ideile leniniste.

„După ce ai vizitat Muzeul, du-te la Nowa Huța ca să 
vezi cum se construiește socialismul pentru care a luptat 
marele Lenm“, — așa a scris în cartea de impresii o lo
cuitoare din Cracovia.

Jntr’adevăr, orașul și combinatul metalurgic Nowa 
Huța, uriașă construcție începută în Polonia în anii 
puterii populare, constituie o mărturie vie a felului în 
care poporul polonez urmează învățăturile nemuritorului 
Lenin.

De aici conducea el mișcarea revo- 
întreaga activitate a partidului, 
se întâlnea cu localnicii, stătea

se află Muzeul V. I. Lenin. Aici se

ÎNTSTO CASA DIN PRAGA
Intr’una din casele din Praga, în Ianuarie 1912, sub 

conducerea marelui Lenin, a avut loc cea de a Vl-a con
ferință a Partidului. Astăzi în această casă este un 
Muzeu închinat lui V. I. Lenin.

Aci vin nenumărați vizitatori. Printre ei sunt și mulți 
copii. Aci s’au angajat elevii unei școli de meserie din 
Usti să urmeze povețele lui Lenin, să' învețe și să devină 
adevărați constructori ai socialismului.

într’o zi, în sala în care acum 40 de ani s’a ținut isto
rica conferință, a avut loc o mare solemnitate. Pionierii 
din clasa a IV-a a Școalei Nr. 1, din raionul 7 din 
Praga, au avut cinstea să primească cravata pionierească. 
Ei au meritat aceasta pentru succesele dobândite la în
vățătură. Solemn au răsunat în clipele acelea cuvintele 
unui pionier : „la-ți zborul, tu, gând al nostru, acolo, spre 
Moscova, spre Piața Roșie, unde se odihnește nemurito
rul Lenin 1“

i < - , i ■

Din cartea de fasemxian 
a muzeului V. I. Lenin 

din Moscova
După victoria Marei Revoluții Socialiste din Oc

tombrie, pregătită de V. I. Lenin, marele conducător 
al proletariatului lumii, poporul coreean a aflat ca
lea adevărată a eliberării sale.

In avaintgarda poporului nostru 
Partidul Muncitor din Coreea, înarmat 
marelui Lenin.

Delegația de muncitori
★

Vizitând sălile acestui muzeu, ne-am convins șl 
mai mult de măreția și însemnătatea învățăturii 
lui Lenin.
care le-am avut și învățămintele pe care le-am că
pătat aici,

Măreața
vins 1

Așa cum a învins ea în această țară uriașă, 
așa va învinge și în lumea întreagă.

Delegația din Cuba

pășește 
cu ideile

coreeni

Nu vom uita niciodată impresiile pe

în Muzeul lui Lenin.
cauză a lui Lenin-Stalin este de neîn-

4 y
4
1

IN INDONEZIA

unde se odihnește nemurito-

Această manifestație contra folosirii bombei cu 
hidrogen, a avut loc în orașul indonezian Djakarta, 

Ca și celelalte popoare ale Asiei, poporul in
donezian iși intensifică lupta pentru pace.
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